Zondag 3 juli 2022
Week 27 jaargang 24
Pastoraat telefoon: 06-41872814
of per mail pastoraatichthus@gmail.com
Voor degene die een bezoek willen van een dominee of
ouderling kunnen dit nummer bellen.
********************************************************************************************************************
De dienst is vandaag om 09.00 uur te horen via http/www.kerkomroep.nl.
Mocht u liever kijken dan kan dit via de website van Ichthus.
www.ichthus-emmermeer.nl
** *****************************************************************************************************************
Begroeting:
Voorganger:
Organist:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Koster:
Weekkoster:

Dames A. Misker en J. Strockmeijer
Ds. G. Kajim
De heer E. v.d. Heide
Mw. H. Hendriks
Dhr. G. Fleming
Mw. T. Luchies
Dhr. J. Venema
Dhr. en mw. Venema

Agenda:
Wo: 10.00 uur: Ontmoeting door de week, koffieochtend
Do: 08.30 uur: Interieurverzorging: team 3
Vrij: 13.30 uur: Schakel vouwen: N. v.d. Kamp
Schakel bezorgen: Dhr. D. Warringa
Komende dienst:
Zondag 10 juli 10.30 uur: Majoor Sj. Van Hese
De bloemen mogen met een groet van de Ichthusgemeente
gebracht worden naar:

Mevr. A. Baas-Boers
en
De heer en mevrouw Gringhuis

Bedankt Ichthusgemeente voor de prachtige bos bloemen die ik een paar weken geleden heb
gekregen nadat ik 2x ben gevallen. Ik was zeer verrast. Fijn dat er aan mij wordt gedacht. De pijn is
een stuk minder, maar ben nog niet de oude.
De hartelijke groeten van Mevr. Hoorn van Spil uit de Zuidermarke

Op woensdagmorgen (nu vanaf 10:00 uur) staat de koffie/thee weer klaar beneden in de
Zeihuuvzaal.
Het is gewoon een gezellige ontmoeting, dus geen programma of andere bijzonderheden.
Gastvrouw is deze ochtend Dien Post.
(Op verzoek en in goed overleg is besloten om de koffie-ochtenden iets te vervroegen, er wordt nu
vanaf 10 uur koffie of thee geserveerd. Fijn dat dit mogelijk is en het is altijd erg gezellig.)

Bedankt !
Van de Pauluskerk kregen vorige week weer een gift van € 100,00.
Heel veel dank hiervoor.
Het team van "De Helpende Hand "

Kijk in de spiegel
van God
en zie de schepping
stralen
Kijk in de spiegel
van Jezus
en zie vergeving
schijnen
Kijk in de spiegel
van de Heilige Geest
en voel vertroosting
stromen
Leo Heuvelman

Redactie Schakel: E-mail: schakel.ichthus@gmail.com
N. v.d. Kamp, tel. 640035 Kopij voor donderdag 17.00 uur.
Wijkredactie “Op Weg” Emmermeer
E-mail: scriba@ichthus-emmermeer.nl Hennie Hendriks tel.619774. Kopij vóór 9 september

